
Reserveringen  
 
De huizen zijn geschikt voor de rustzoeker, gasten die affiniteit hebben met de natuur en 
respect voor de omgeving. 
 
A. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. 
Reserveringen door personen jonger dan genoemde leeftijd zijn niet geldig. Wij hebben 
geen plek voor feestvierende gasten, jongeren, verenigingen, clubs en een groep mannen. 
 
B. Wanneer men na de reserveringsaanvraag definitief reserveert, ontvangt u binnen drie 
dagen een bevestiging, de algemene voorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u om de 
documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden aan ons mede te delen. 
Indien u binnen tien dagen van de reservering geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, 
verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.  
 
C. Bij definitieve reservering is er een overéénkomst tot stand gekomen tussen huurder en 
verhuurder. De overéénkomst betreft de verhuur/huur van een vakantiehuis voor recreatief 
gebruik van korte duur.  

 
Betaling 

 
Zorg dat de betaling op tijd wordt voldaan, de voorpret kan beginnen! 
Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden: 
 
A. Men dient 40% van de gehele huursom (inclusief bijbehorende kosten zoals schoonmaak-
kosten, toeristenbelasting en administratiekosten) alsmede de borgsom binnen 14 dagen na 
de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag dient men een maand voor de 
aankomstdatum te hebben voldaan, u ontvangt een herinnering per mail.  
 
B. Indien de reservering binnen een maand voor aankomstdatum wordt gedaan moet bij 
ontvangst van de factuur het gehele bedrag alsmede de borgsom per omgaande worden 
voldaan.  
 
C. Betalingen dienen te gescheiden door overboeking naar IBAN NL90RABO0359067700 
t.n.v. het Verborgen Verblijf onder vermelding van het factuurnummer.  
 
D. Door het voldoen van de (deel) betaling van de huursom bevestigt de huurder de alge-
mene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.  
De huur eindigt na het verstrijken van de overééngekomen periode.  
 
E. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder A. van dit artikel bent u onmiddellijk na 
verloop van de betalingstermijn in verzuim. In dat geval houden wij ons het recht voor om 
de reservering te annuleren en de overéénkomst te ontbinden.  
 



Borgsom 

 
Helaas is het nodig een borgsom te vragen gezien ervaringen uit het verleden, maar geen 
zorg wanneer men alles netjes en zonder schade achterlaat wordt het gehele bedrag bin-
nen 14 dagen na vertrek teruggestort.  
 
A. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van €350,- per huis, 
welke dient voor waarborging van schade en/of andere kosten in de meest ruime zin van 
het woord.  
 
B. De borgsom dient, zoals omschreven in artikel 2 onder b. en c., samen met de (eerste) be-
taling van de factuur te worden voldaan.  
 
C. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot 
het vakantiehuis te ontzeggen. Indien u met de betaling van de borgsom in gebreke blijft, 
zijn wij bovendien gerechtigd de overéénkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.  
 
D. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele 
vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiehuis en/of overige kosten) binnen 14 
dagen na vertrek teruggestort op een door de huurder op te geven rekening.  
 
E. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden 
van de geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade 
aansprakelijk te stellen.  
 

Annulering / wijziging 

 
Wij gaan er natuurlijk van uit dat de vakantie niet wordt geannuleerd maar helaas zijn er 
soms onvoorziene situaties als ernstige ziekte of overlijden. 
 
Een annulering door de huurder dient altijd schriftelijk te geschieden (per post of mail)  
 
A. Bij annulering tot 42 dagen voor dag van aankomst wordt 25% van de huursom in reken-
ing gebracht.  
 
B. Bij annulering tot 28 dagen voor dag van aankomst zal 50% van de huursom in rekening 
worden gebracht.  
 
C. Bij annulering vanaf zeven dagen voor dag van aankomst is 100% van de huursom 
verschuldigd Indien men binnen 24 uur na de overééngekomen datum zonder nadere ken-
nisgeving niet bent gearriveerd. Wordt dit beschouwd als een annulering en is men 100% 
van de huursom verschuldigd. 
 

D. In geval van annulering onzerzijds wordt het gehele bedrag behoudens de admis-
tratiekosten teruggestort of in goed overleg wordt de reservering naar een andere datum 
verplaatst in overéénstemming met de huurprijs die reeds is voldaan.  



E. Indien men, na tot standkoming van de overeenkomst een wijziging wenst aan te 
brengen, zijn wij niet verplicht deze te accepteren. 

F. Wijzigingen van aankomsdatum vanaf zes weken voor aankomst zijn niet toegestaan. 

G. Er worden wijzigingskosten berekend vanaf drie maanden tot zes weken voor de 
gereserveerde datum. 

H. Wijzigingen van datum zijn alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. Wanneer de 
beschikbare periode duurder uitvalt moet het verschil worden bijbetaald. Is de nieuwe 
datum lager in prijs dan wordt het verschil niet verrekend.  
 

Corona 
Corona update januari-2022 

Het Verborgen Verblijf stelt hoge prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van de gasten en doet er 
alles aan om risico’s op besmetting en verspreiding te voorkomen. 

Na elke wisseling van onze gasten desinfecteren wij alle blootgestelde oppervlakken zoals 
deurklinken en leuningen met antibacteriële vloeistoffen. En in het contact met onze gasten dragen 
wij mondkapjes. 

 

Omdat wij verplicht zijn de regels vastgesteld door het RVIM in acht te nemen zolang het 
coronavirus nog voor problemen zorgt, is een belangrijke voorwaarde voor uw bezoek aan Het 
Verborgen Verblijf dat geen van de gasten een week voor aankomst ziek is geweest of in contact is 
geweest met personen met corona dan wel op de dag van aankomst ziekteverschijnselen vertoont. 
Wij raden de gasten aan om bij klachten voor aankomst zich te laten testen. 

In de Boerderijen is er de mogelijkheid om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. En zijn de 
slaapkamers voorzien van eigen badkamer met toilet. Verder dient u zelf te overleggen hoe u tijdens 
uw verblijf verder aanvullende maatregelen wilt treffen. 

Tijdens uw verblijf in de boerderijen is bezoek niet gewenst. 

Het omboeken van uw vakantie is alleen mogelijk wanneer het RVIM  besluit tot totale lockdown en 
het voor ons niet mogelijk is het vakantiehuis te verhuren. In alle andere gevallen gelden de regels 
zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden onder annuleren/wijzigingen.  

Als er nieuwe of aanvullende informatie beschikbaar komt dan zullen wij u uiteraard daarvan op de 
hoogte houden. 

 

Dag van Aankomst 

 
Eindelijk is het dan zover!  
Op de dag van aankomst is men welkom van 15.00 uur tot 18.00 uur.  
 
Gelieve ons op de hoogte te brengen over de aankomsttijd zodat er iemand aanwezig is om 
jullie te verwelkomen. Arriveert men later dan 18.00 uur, dan graag vooraf overleg.  
 
Tijdens het welkom wordt er een korte rondleiding gegeven door het gehuurde 



vakantiehuis. De huisregels en andere bijzonderheden worden doorgenomen, con-
tactgegevens bij nood en/of andere calamiteiten worden besproken.  
 
De sleutel wordt overhandigd. De sleutel blijft ons eigendom. Bij verlies, diefstal of enige an-
dere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag van € 75,00 
verschuldigd.  

 
Verblijf in het vakantiehuis  
 
Genieten van het samenzijn, de omgeving en het fijne huis. 
Men verblijft een weekend, midweek of hele week in één van de vakantiehuizen.  
 
Weekend:  vrijdag    15.00 uur – zondag       20.00 uur 
Midweek: maandag 15.00 uur – donderdag 20.00 uur  
Week:  ` vrijdag     15.00 uur – donderdag 20.00 uur   

De huisregels worden bij aankomst doorgenomen samen met de huurder. Deze huisregels 
zijn ook terug te vinden in de informatiemap op iedere slaapkamer en woonkamer 
 
1. De (nood) buitendeuren in de keuken en in de gang (slaapkamers beneden) zijn niet 
bestemd voor regulier gebruik maar worden alleen geopend in geval van nood. 
 
2. De vakantiehuizen zijn rookvrij. Buiten op het terras mag gerookt worden, maak gebruik 
van de asbakken. Het is ten strengste verboden rookwaar buiten in en om de 
vakantiehuizen te deponeren.  
 
3. Helaas zijn de vakantiehuizen niet geschikt voor huisdieren.  
 

4. Open vuur om en nabij de huizen is ten strengste verboden.  
 
5. Het is ten strengste verboden vuurwerk af te steken, ook niet op het speelveld! 
 
6. Barbecue alleen op aanvraag mogelijk.  
 
7. Het is niet toegestaan muziek af te spelen in de buitenlucht of in de kapschuur.  
 
8. Het is niet toegestaan elektrische apparaten zoals frituur, gourmetstel, fondue en           
soortgelijke apparaten te gebruiken in de boerderijen 

9. Het gebruik van kaarsen of waxinelichtjes zijn gezellig maar laat brandende kaarsen  of 
waxinelichtjes nooit onbeheerd achter. Het is niet toegestaan kaarsen of waxinelichtjes op 
slaapkamers, badkamers, wasruimte, hal en toilet te gebruiken. 

10. De buitenspellen mogen alleen gebruikt worden om en bij het huis. Dit geldt ook voor de 
skelters, fietsjes etc. 

11. Het is ten strengste verboden om met skelters, fietsjes e.d. op de openbare weg te 
rijden. 



12. Skelteren mag niet in de tuin rondom de boerderijen 

13. De toegangsweg leid om de kapschuur, zorgt u ervoor dat er geen fietsjes en andere 
speelgoed op de weg blijven staan/liggen. 

14. Het is niet toegestaan met meer dan drie personen tegelijk gebruik te maken van de 
trampoline. Wanneer men gaat springen op de trampoline dienen de schoenen te worden 
uitgedaan. 

15. Ruim het speelgoed, buitenspellen etc. na gebruik weer op dit voorkomt het zoekraken 
of stukgaan hetgeen in mindering zal worden gebracht op de borg. 

16. Spullen die ter decoratie hangen of staan laten wij hangen of staan. 

17. De mindervalide kamer is alleen bestemd voor volwassenen en mindervaliden 

18. Het verplaatsen van kasten, bedden, evenals geluid- en/of televisieapparatuur etc. of 
het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris, behalve serviesgoed, 
glazen en bestek voor de maaltijd buiten, is niet toegestaan. Ook bij combinatie van huur 
twee vakantiehuizen dient de inboedel en inventaris op dezelfde locatie te blijven.  

19. Gebruik het rieten dak niet als mikado. Zie erop toe dat ook de kinderen er geen 
spelletje van maken door riet uit het dak te trekken. 

 

20. Verblijf van meer personen in een vakantiehuis dan op de reservering overééngekomen 
c.q. dan het voor de boerderij geldende maximum aantal personen, is nadrukkelijk niet 
toegestaan. Dit kan leiden tot het voortijdig  beëindigen van het huurcontract onzerzijds, 
zonder restitutie van huurgelden.  

21. Onze vakantiehuizen zijn uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden.  
Het is niet de bedoeling dat de vakantiehuizen worden gebruikt voor het vieren van feestjes 
en partijen, in de ruimste zin van het woord.  

22. Per vakantiehuis zijn er zeven parkeerplaatsen ingericht. De auto’s dienen op de daar-
voor bestemde plekken worden geparkeerd. Wanneer men met meer auto’s arriveert dient 
men dit vooraf aan te geven. Deze auto’s zullen op een aangewezen plaats moeten worden 
geparkeerd wanneer hier voldoende ruimte voor is. 

23. Onder- of doorverhuur is niet toegestaan. 

24. Afval deponeren in de daarvoor bestemde container/bakken. Afval scheiden! 

25. Indien de huisregels niet worden nageleefd zullen wij passende maatregelen moeten 
treffen en eventuele kosten die hieruit voortvloeien, geheel of gedeeltelijk te verrekenen via 
de borgsom. 
 

Vertrek en eindschoonmaak 

 

Aan alle leuke dingen komen een eind .... maar hopelijk kijkt men terug met een glimlach.  



Op dag van vertrek dient men op zondag of donderdag uiterlijk 20.00 uur ‘s avonds of 
maandag 10.00 uur in de ochtend het vakantiehuis te hebben verlaten.  
De sleutel wordt afgegeven of zoals bij aankomst afgesproken op de daarvoor bestemde 
plek neergelegd. 
De schoonmaakkosten bedragen € 250,00 per vakantiehuis, dit bedrag heeft men samen 
met de huur alsmede de borgsom reeds voldaan. Onder de schoonmaakkosten vallen niet 
het naar behoren achterlaten van het vakantiehuis. 
 
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten: 
De vaat zit dan wel in de vaatwasser en staat aan of is afgewassen en opgeruimd. 
- De koelkast dient men leeg achter te laten. 
- Het aanrecht / gasfornuis / oven en de magnetron zijn schoongemaakt en alle inventaris 
staat weer op de plaats waar het vandaan kwam 
- Alle etenswaren worden meegenomen.                                                                                    
- Vuilnis en ander afval in de daarvoor bestemde containers/bakken op de afvalplaats   de-
poneren. Alle prullenbakken zijn geleegd.                                                                                                                       
- Dekbedovertrekken en ander linnengoed onder de trap begane grond achterlaten.       
- Alle lichten zijn uitgedaan.                                                                                                
- Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.  
 

Wanneer blijkt dat men het vakantiehuis niet netjes heeft achtergelaten zullen aanvul-
lende kosten worden doorberekend en in mindering worden gebracht op de borgsom.  

Overmacht  
 

Helaas gebeuren er soms dingen waar wij geen invloed op hebben.  
Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overéénkomst geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van 
ons om. Daaronder valt oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, overstromingen an-
dere storingen of gebeurtenissen waar wij geen enkele invloed op uit kunnen oefenen.  

 

Aansprakelijkheid/klachten/schade  
 
Soms zijn er regels nodig om problemen te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen. 
 
A. De huurder en overige gebruikers zijn in de desbetreffende huurperiode van het 
vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, inventaris 
en alle zaken die tot het gehuurde object horen, tenzij de huurder en overige gebruikers 
aannemelijk kunnen maken dat de schade aan niet kan worden toegerekend. Wij raden u 
dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en inventaris goed te inspecteren op gebreken 
en tekortkomingen. Indien met e.e.a. constateert, meld dit dan onmiddellijk aan ons. 
 
B. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies en schade van of aan 
zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in 
het vakantiehuis.  



C. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij onjuist of baldadige gebruik van speel-
toestellen en alles daarmee verwant is, met als gevolg letsel. 
Ook bij het uitvallen en buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoor-
zieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of tv aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid.  
D. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan toegangs- en 
hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Ook bij het uitvallen en 
buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet 
functioneren van het internet en/of tv aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
E. De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening in-
dien zich gebreken voordoen, dienst de huurder ons hiervan in kennis te stellen en onze in-
structie zoveel mogelijk op te volgen. 
 

Wij wensen iedereen die mag genieten van deze mooie plek een onuitwisbare herin-
nering toe! 
 
 

Het Verborgen Verblijf Team 

 


